Manual for Blue Electric LED lampe med Powerbank
PCT PATENT
Læs venligst hele manualen og gem den til senere brug.
Artikel nr.: DVA-10WAP
Watt: 10W
Lumen: ≥600lm
Batteri: Mobil powerbank (med 3.7V 8000mAh Li-batteri)
Lyskilde: 10W LED (Mærke: Epistar)
Farve temperatur: 4000K
Arbejds temperatur: -5° - +40°C
IP54 (for både indendørs og udendørs brug).

BEMÆRK AT ALLE BILLEDER ER VEJLEDENDE OG TÆNKT
SOM ILLUSTRATIONER TIL BRUGEN AF LAMPE MED POWERBANK!

Installation
Pak forsigtigt lampen og andre komponenter ud af emballagen.
Kassen indeholder 1 stk. USB kabel, som kan tilkobles en normal USB adapter eller til computer
direkte for opladning.
Note: Mens batteriet lader, blinker dets LED indikator rødt og grønt. Når batteriet er fuldt opladet
lyser indikatoren helt grønt.
Når batteriet er fuldt opladet, er lampen klar til brug. Lampen kan tændes på knappen i siden på
batteriet. Powerbanken kan tages ud og bruges til opladning af mobiltelefon eller tablets.
Note: Op til 3 timers lystid på en fuld 4 timers opladning (med 5V 2A adapter) / 8 timers
opladning (med 5V 1A adapter).
Batteriet har en overladnings beskyttelse, som automatisk slår til når batteriet er fuld opladt.
Når batteriet er fuldt opladet, bør det holde strøm i op til 4 uger (uden brug).
Vigtigt: Hvis lampen ikke fungerer, vær da sikker på at den er slukket og batteriet er frakoblet før
problemet forsøges løst. Kontakt forhandler for yderligere information.
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① Forklaring til førstegangs installationen af powerbanken.

1）Læg alle komponenter frem fra pakken.

3) Tryk batteriet helt ind på plads.

5) Indsæt nu USB kablet til powerbanken

2) Sæt powerbanken i holderen på lampen.

4) Luk låget til batteriholderen og lås med
på bagsiden, tryk forsigtigt til du hører et klik.

6) Tryk på dem runde powerknap for at tænde.
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② Forklaring Dl udtagning af powerbanken

1) Åben plast låget på batteriholderen.

2) Vend lampen på siden og ryst den forsigtig
med små bevægelser, så batteriet kommer
frem og kan trækkes ud med 2 fingre.

③ Forklaring til opladning af powebanken

1) Åben gummi låget til USB indgangen.

2) Tilslut micro USB til indput indgangen og USB
stikket sættes i adapter eller anden USB
strømkilde.
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HUSK OGSÅ!
Der kan bruges USB strøm adapter fra f.eks. telefon (5V 1A) eller tablets (5V 2A).
I stedet for strøm adapteren, kan du også tilslutte kablet til en bærbar computer eller
PC og lade batteriet direkte fra dennes USB udgang.
Hus
Powerbank:

Powerbanken kan også købes løst:
Art nr.: DVA-10WAP-B
DB: 1811072
Powerbanken kan også bruges til at oplade mobiltelefoner og tablets.

Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald i hele EU. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på
ukontrolleret bortskaffelse af affald, indleveres behørigt til fremme for bæredygtig
materialegenvinding. For at returnere din brugte enhed,
skal du bruge retur- og indsamlingssystemer eller kontakt
forhandleren, hvor produktet blev købt som kan informere
om hvor dette produkt kan afleveres til korrekt i dit område.
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